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  مبادئ ومصطلحات علم الفرائضمبادئ ومصطلحات علم الفرائض

 .وسلماحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد صلى اهلل عليه 

فال خيفى على كل طالب علم  أنه من املسلمات اليت ينبغي لطلب العلم أن يسعى يف معرفتهاا يف العلام الاير يرياد      

 .  أن يعرف املبادئ واملصطلحات ليلك العلم 

علم )اليت تعترب معرفتها أحد مفاتيح دراسة وفهم هيا العلم، ع   املفيدة يف بابه يف هيا العلم اجلليل وهيا املوضو

 .اجلزائر–أستاذة بكلية العلوم اإلسالمية  نصرية دهينة. د: هو من إعداد ( الفرائض 

 :مبادئ علم الفرائض: أوال

 :مبادئ علم الفرائض عشرة جيمعها هيان البيتان

 احلاّد واملوضااوع ثم الثمرة                ادئ كل عالام عشارةإن مب      

 واالسم واالستمداد حكم الشارع            ونسااابته وفضله والواضع     

 ومن درى اجلميع حااز الشرفا      مسائل والبعض بالبعض اكتفى     

 :فهي على التفصيل

 .ن ال يرث ومقدار ما لكل وارثعلم يعرف به من يرث وم: "أر تعريفه وهو :حد / 1

 .وهي ما يرتكه امليت بعد وفاته: وهو الرتكة :موضوعه/ 2

 .فائدة تعلمه هو إيصال ذور احلقوق حقوقهم :مثرته/ 3

 …هو من العلوم النقلية كالفقه واحلديث :نسبته إىل غري / 4

 .ما ورد يف األحاديث من احلث على تعلمه وتعليمه :فضله/ 5

اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز أوال، وما بّينه رسول اهلل صالى اهلل علياه وسالم يف سانته     هو  :واضعه/ 6

 .ثانيا

 .علم الفرائض وعلم املواريث :امسه/ 7

 .مستمد من الكتاب والسنة واإلمجاع :استمداد / 8

 .تعلمه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط اإلثم عن الباقني :حكمه/ 9

عرفة الوارث ومن ال يرث ومقدار ما لكل وارث ونوع إرثه من فرض وتعصيب، وماا يتباع ذلاك مان     م :مسائله/ 11

 .حساب األنصباء، وكيفية عمل  املناسخات وقسمة الرتكات
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 :مصطلحات علم الفرائض :ثانيا

جيد القارئ يف كتب الفرائض بعض املصطلحات يقف عناد كال منهاا متشاوقا ملعرفاة معناهاا فحتاى ال تنقطاع         

 .لسبل وحتى ال يقف عن متابعة البحثا

كان من اخلري أن منيط اللثام ونكشف النقاب عن بعض هي  املصطلحات يف عباارات وييازة علاى أن نعاود لكال      

 :مصطلح منها بتوسع أكثر يف حمله، ونيكر منها

نصاف والرباع   لغة معنا  التقدير، ومجعه فروض ومنه فروض املرياث أر  أنصباء  الورثة املقادرة كال  :الفرض

 .والثلث والسدس

 .هو النصيب املقدر شرعا للوارث : والفرض يف االصطالح

هم اليين هلام ساهام مقادرة يف كتااب اهلل تعااىل  كالزوياة أو يف سانة رساول اهلل صالى اهلل           :أصحاب الفروض

 .عليه وسلم كاجلدة أو يف اإلمجاع كبنت االبن

 .سللة وقد يطل  على النصيبهو اجلزء املعطى لكل وارث من أصل امل :السهم

 .بفتح التاء وكسر الراء أو بكسر التاء وسكون الراء، تطل  على الشيء املرتوك :الرتكة

 .ما يرتكه امليت صافيا عن تعل  ح  الغري بعني منها :ويف االصطالح هي 

 .هو ما يرتكه امليت، ويلتي مرادفا لإلرث والرتاث :املرياث

زرء يثباات ملسااتحقه بعااد مااوت ماان كااان لااه ذلااك، لقرابااة بينهمااا أو  وهااا   هااو حاا  قاباال للت اا :واصااطالحا

 .كالزويية والوالء

 .وقد ورد لفظ املرياث يف القرآن الكريم يف  و مخس وثالثني آية

الفارع   "إذا أطل  لفظ الفارع يف املارياث ياراد باه ابان امليات وبنتاه وفاروع هاـالء وإن ناازلوا فا ذا قاايل              :الفرع

 .به االبن والبنت وابن االبن وإن نزل وبنت االبن وإن نزل أبوهما يراد" الوارث

بقصد به األصل الوارث مهما عال، ويشمل األب واألم واجلاد مان يهاة األب وإن عاال واجلادات مان يهاة         :األصل

 .األب واألم، ف ن قيل األصل اليكر فهو األب أو اجلد

ألخ ألم، واألوالن ماان العصاابات والثالااث ماان أصااحاب     يعاام األخ ماان أب وأم أر الشااقي  واألخ ألب وا   :األخ

 (.الفرض والتعصيب)الفروض إال إذا كان ابن عم أيضا ف نه يرث بالوصفني 

هم  اإلخوة األشقاء مسوا بايلك ألنهام ولادوا مان عاني واحادة أر مان أب واحاد وأم واحادة وهاي            : بنو األعيان

 .األخوة اليت جتمعهم تسمى املعاينة

م  اإلخاوة واألخاوات ألب مساوا بايلك ألن الازوع قاد عالّو مان زويتاه الثانياة، والعلال الشارب             ها  :بنو العاالت 

 .علّ ه إذا سقا  السقية الثانية، أو ألنهم من نسوة عالت أر ضرائر: الثاني يقال
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وهاام اإلخااوة ألم مسااوا باايلك ألنهاام ماان أخااالر الريااال ال ماان رياال واحااد وقياال تشاابيها هلاام : بناو األخياااف 

 .األخيف، وهو الير له عني زرقاء وأخرى سوداءبالفرس 

تطل  على اإلحاطة والشدة والتقوياة يف اللغاة، وعصاب الريال بناو  وقرابتاه ألبياه مساوا بايلك           :العصبة

 إلحاطتهم به

 .  فاالبن طرف واألب طرف واألخ يانب والعم يانب

 .من ليس له فرض مسمى :ويف االصطالح هي

عصابة باالنفس،   : وعصبة ساببية، والعصابة النسابية ثالثاة أقساام أيضاا      وعصبة نسبية  :والعصبة قسمان

 .وعصبة بالغري، وعصبة مع الغري

ح اب  : منع  شخص معني عن بعض مرياثه أو كلاه، وهاو قسامان   : يف اللغة املنع والسرت، ويف االصطالح :احل ب

 .بالشخص وح ب بالوصف

 .قسمان ح ب حرمان وح ب نقصان: واحل ب بالشخص

طلاا  علااى املياال واجلااور واالرتفاااع والزيااادة، ومنااه عااال يف احلكاام إذا يااار ومااال وعااال املياازان إذا  ي :العااول

 .ارتفع

 .أن تزيد سهام الفريضة عن أصل هي  املسللة فيدخل النقصان على أهل الفرائض: ويف االصطالح هو

 .يف اللغة الصرف والريوع :الرد

 .عدم العصبات صرف ما فضل عن ذور الفروض عند :ويف االصطالح

 .مصدر حسوبو حيسب حسًبا وحسابا وحسابة: لغة  :احلساب

 .علم بلصول يتوصل بها إىل استخراع اجملهوالت العددية :اصطالحا

املراد به أصل املسللة وهو أقل عدد ميكن أن تـخي منه سهام الورثة صحيحة مان غاري كسار، أو هاو      :التلصيل

 .املضاعف املشرتك البسيط ملقامات فروض املسللة

هو أن يكاون مقادار الاير يساتحقه بعاض الورثاة ال يقبال القسامة علايهم قسامة صاحيحة وعندئاي              :التصحيح

 .تعدل السهام بلرقام صحيحة

عاارب عنااه تااارة بالصاانف وتااارة باااحليز وتااارة باااجلنس وتااارة بااالنوع وتااارة بااالر وس وتااارة       ي :الفرياا 

 .بالفرقة، وتارة بالطائفة واملراد به مجاعة اشرتكوا يف فرض واحد أو فيما بقي بعد الفرض

أساني  يعل الايكر ر ( ذكورا و إناثا)يعرب عن أفراد الفري  بالر وس، وإذا كان الفري  عصبة بالغري  :الر وس

 .، مثل البنت مع االبن[11/النساء]لليكر مثل حظ األنثيني: لقوله تعاىل

 .هو أن يكون يف املسللة سهم فلكثر ال يقبل القسمة على عدد الر وس بدون كسر :االنكسار



 4 

 .ملعرفة نصيب الفرد بال كسر –ولو عائال-أصغر عدد يضرب فيه األصل: يزء السهم

 .بعد النظر بني السهام والر وس املتوافقة واملتباينة  هي األعداد الناجتة :الروايع

 .هو ناتج ضرب أصل املسللة يف يزء السهم :املصح

 .نهاية مصحات املسائل :اجلامعة

واحلكام فيهاا االكتفااء ب حادى املمااثالت      ( 3-3)اسم نسبة بني عددين متساويني يف القيمة مثال   :املماثلة

 .مهما كثرت

 ،(3-6)بة، اسم نسبة بني عددين أكربهما يقبل القسمة على أصغرهما بال كسر مثل وتسمى املناس :املداخلة

 .واحلكم فيها االكتفاء بلكربهما مهما كثرت( 8-4)

اسم نسبة بني عددين ال يقبل كل منهما القسمة على اآلخر بال كسر ولكنهما يقبالن معا القسامة باال    :املوافقة

 .واحلكم فيها ضرب وف  أحد العددين يف كامل العدد اآلخر (4-6)كسر على عدد فلكثر غريهما مثل 

وتسمى املخالفة وهي اسم نسابة باني عاددين ال يقبال كال منهماا  القسامة علاى اآلخار باال كسار، وال            : املباينة

 (.4-3)يقبالن معا القسمة بال كسر على عدد غريهما فليس هلما قاسم مشرتك مثل 

 .واالختصار، وهو نوعان موقوف طل  وموقوف مقيد هو نوع من أنواع املوافقة :املوقوف

لقب لكل مسللة عمها التباين ومسيت بالصماء لتحق  الشدة فيها بواسطة عموم التبااين حلصاوله    :الصماء

 .بني األنصباء واألصناف وبني األصناف بعضها مع بعض

وا فيلخي كل منهم حصته، يف اللغة حتاص القوم حتاصا، اقتسموا حصصهم، واحملاصة أن يتقامس :احملاصة

 .ويقال حاصصته الشيء أر قامسته

وبنته، أو بواسطة، ك دالء ابن االبن  هو االتصال بامليت إما مباشرة بالنفس، كلبي امليت وأمه وابنه :اإلدالء

 .باالبن، وبنت االبن باالبن

 .وق حقوقهم من تركة امليتهي الثمرة املقصودة من علم الفرائض واملراد بها إيصال ذور احلق :قسمة الرتكة

القرابة، وذوو األرحام هم أولوا  القرابات ويراد بهم يف املرياث أقارب امليت : الرحم يف اللغة :ذوو األرحام

 .اليين ليسوا من أصحاب الفروض وليسوا عصبة

 .هو امليت الير مل خيلف ولدا وال والدا أو الوارث الير ليس بولد وال والد :الكاللة

 .، ف عل امليت املورث هو الكاللة[12/النساء]وإن كان ريل يورث كاللة: األول قوله تعاىل يدل على

يا رسول اهلل كيف املرياث )): ويدل عل الثاني قول يابر رضي اهلل عنه حني مرض مرضا أشرف منه على املوت

 .ف عل الوارث هو الكاللة(( إمنا يرثين كاللة
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مليات األول وارث فالكثر قبال قسامة الرتكاة، ومسيات مناساخة ألن املساللة         هاي أن مياوت مان ورثاة ا     :املناسخة

 .األوىل انتسخت بالثانية، أو ألن املال فيها ينتقل من وارث إىل وارث

 هي أن يتصاحل الورثة مجيعا على أن خيرع بعضهم من املرياث :التخارع

 .نظري يزء معني من الرتكة أو مبلغ من املال من غريها

اإلحصااء، وصاورتها ايتمااع اإلخاوة األشاقاء واإلخاوة ألب ماع اجلاد يف         : خوذة من العاد، وهاو لغاة   مل :املعادة

مسللة واحدة، ف ذا ايتمعوا مجيعا ف ن االخوة األشقاء يدخلون االخوة ألب يف العاد معهام فا ذا أخاي اجلاد نصايبه       

 .عاد األشقاء عل اإلخوة ألب وأخيوا ما بليديهم

املنفرد، واملراد بالشواذ مسائل خريت عن القاعدة وانفاردت ككام آخار، فلايلك     مجع شاذة والشاذ  :الشواذ

 .مسيت شواذا

هي املسائل املشهورة بللقاب معينة، وتعرف باملسائل املشهورة واملسائل اخلاصة واملسائل الشاذة أو  :امللقبات

 .املشرتكة …الشواذ واملسميات من املسائل وملقبات الفرائض كثرية العمريتان

مجع معاية، واملعاياة أن تلتي بكالم ال يهتدى إليه فيكون بايلك مع ازا، وهاي كاملناا رة، وأعياا       : املعاياة

إياك ومساائل املعايااة ف نهاا    : تقول …األمر أر أشكل عليه، ومنه عيي باألمر وعن ح ته يعييا من باب تعب عيًّا

 .صعبة املعاناة

كانات حالتاه كحالاة األماوات  باني       ساد  وامليات بتشاديد اليااء مان     بسكون اليااء هاو مان خريات روحاه مان ي       :امليت

 . األحياء

 فدونك قد فسرت إن كنت تعقل         أيا سائلي تفسري ميت ومويت: قال

 وما امليت إال من إىل القرب حيمل         فما كان ذا روح فيلك مايت

 .ت بالفعل، جماز فيمن سيموتفكل من املخفف واملشدد حقيقة فيمن ما. واأل هر القول باالحتاد

 .هو عصوبة سببها نعمة املعت  على رقيقه بالعت  :الوالء

 .هو ما كان جمموع سهام أصحاب الفروض يساويه :األصل العادل

 .هو ما كان جمموع سهام أصحاب الفروض أكثر منه :األصل العائل

 .هناك عصبة هو ما كان  جمموع سهام الفروض دون سهام املال وليس :األصل الناقص

 


